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Ärende Samordningsgruppen 
  

Datum 2022-02-11 

  
Plats Digitalt möte 

  

Närvarande 
(√) 

Katarina Andersson 
Kungälvs sjukhus 

√ Malin Bomberg 
Folktandvården 

√ 

 Jacob Wulfsberg 

Kungälvs sjukhus 

√ Ebba Gierow 

Ale kommun 

√ 

 Mats Dahl 
Närhälsan 

√ Lena Arnfelt 
Kungälvs kommun 

√ 

 Tina Holmberg 
Privata vårdgivare 

√ Rickard Persson 
Stenungsunds kommun 

√ 

 Ingela Wessbo 

Regionhälsan 

√ Shujaat Noormohamed 

Tjörns kommun 

√ 

 Neri Samuelsson 
 Habilitering och hälsa 

√ Ann-Sofie Isaksson 
HSN V 

- 

 Ann-Sofie Lekander 
(adjungerad) 

Ordförande Utv.grupp Psykisk 
Hälsa Vuxna 

√ Sven Ernstsson 
(adjungerad) 

Ordförande Utv.grupp  Psykisk 
hälsa Barn och unga/Västbus 

- 

 Ann-Charlotte Nyrén 
(adjungerad) 

Ordförande Utv.grupp Äldre 

och palliativ vård 

√ Johanna Junkvist Lindau 
(adjungerad punkt ) 

Delregional samordnare 

√ 

     

     

  Uppdrag 

1. Presentationsrunda  
Presentationsrunda då Ann-Sofie Lekander är ny i gruppen. Ann- Sofie som 
efterträder Irene Blomqvist, som ordförande för utvecklingsgrupp Psykisk 
hälsa, Vuxna, hälsas välkommen.  

 

 
 

 

 

 

2. Uppdragsbeskrivning för SIP-samordnare                  
Johanna går igenom förslaget till uppdragshandling, som varit ute för 

synpunktsinhämtning. 
Beslut: Samordningsgruppen antar förslaget till uppdragshandling. 
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3. Utbildningspaket avseende SIP                  
Johanna informerar, utifrån PP-presentation bifogad agendan, om det 
utbildningspaket hon och Therese Arvidsson, projektledare för 
implementeringen av överenskommelsen avseende samverkan kring barn och 
ungas hälsa, tagit fram. 

Utbildningspaket består av tre delar/nivåer och är tänkt att erbjudas 
kontinuerligt över året. 
Samordningsgruppen finner utbildningspaketet tilltalande och dialog förs 

kring hur det kan implementeras i SIMBAs olika verksamheter på bästa sätt.  
Fråga lyfts om det är tänkt att verksamheternas SIP-samordnare efter 
genomgången utbildning själva kan utbilda vidare, vilket är syftet med 

strukturen kring SIP-processen.  
Del 1 är grundläggande introduktion och samordningsgruppen kan konstatera 
att denna del bör lägga in i introduktionspaketet vid nyanställning.  

Samordningsgruppen undrar om det finns möjlighet att skapa en 
webbutbildning kring denna del. Bedömningen är att lite längre fram när 
utbildningspaketet satt sig bör det vara möjligt. År 2022 får ses som ”learning 
by doing” och utbildningspaketet kalibreras in utifrån de erfarenhet som görs. 

 

 
 
 
 

4. Avvikelser i samverkan   
Johanna redovisar statistik från MedControlPro, utifrån PP-presentation 
bifogad agendan.     
Under året registrerades 402 avvikelser i samverkan. 208 berörde någon av de 

upprättade avtalen/ överenskommelserna/ var av 153 berörde in- och 
utskrivningsprocessen och flertalet delprocessen ”utskrivning”. Vanligaste 
åtgärden var ”samtal med berörd personal”.  

Dialog kring hur man kan arbeta vidare med avvikelserna. Samtidigt kan 
konstateras att den process som fått flest avvikelser också är den process som 
det varit störst fokus på under året. Sjukhuset har startat upp ett 
förbättringsprojekt och anställer flera personer med särskilt fokus på 

processen i SAMSA för att säkerställa att nödvändig information finns 
tillgänglig för mottagande parter vid utskrivning. V.13-14 kommer information 
i SAMSA följas upp med fokus på informationen i vårdbegäran och att 

informationen vid utskrivningsklar följer checklistan i rutinen.  Resultatet av 
denna granskning kan ligga till grund för ev. fortsatta förbättringsåtgärder.                         
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

5. Ledningsgrupp i samverkan  
En utvärdering har genomförts där representanterna i gruppen fått ge sina 

synpunkter på om de finner mötena värdefulla. Över 90% av de svarande fann 
mötena värdefulla. De förbättringsförslag som flera lyfte fram var att mötena 
var för frekventa, man inte behövde gå laget runt varje gång samt att framåt 
önskades mera fokus på in- och utskrivningsprocessen. Dialog fördes också 

om vart olika frågor ska landa in då tre grupper är involverade i in- och 
utskrivningsprocessen. 
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 Undertecknad lyfter att ett sätt att se det på är att ledningsgruppen hanterar  
vardagsnära frågor och när förbättringsområden identifieras som behöver 
hanteras i samverkan lyfts det till utvecklingsgruppen eller arbetsgruppen. 

Förbättringsområden hos en enskild vård -och insatsgivare för att öka 
följsamheten till beslutad process och rutin är inte frågor som ska lyftas till 
utvecklingsgruppen eller arbetsgruppen, utan dessa ska hanteras inom den 
egna verksamheten.  

Ledningsgruppen enades om: 
-  att rekommendera samordningsgruppen att permanenta 

ledningsgruppen  

- Diskutera individärenden (anonymiserade) som man bedömde var 
vanligt förekommande. Viktigt att innan ärenden tas upp informera 
berörda parter om att man vill lyfta ett ärende. 

Samordningsgruppen för dialog kring värdet av att gruppen finns och vill att 
en ny utvärdering genomförs i augusti. Vid höstens utvärdering vill 
samordningsgruppen att utvärderingsformuläret kompletteras med följande 

frågor 
- Ger mötena något resultat i verksamheten? 
- Vad har uppnåtts med mötena? 

- Är rätt personer/funktioner med på mötena? 
Dialog förs även kring om det går att arbeta med strukturen och innehållet i 
mötena. 
Beslut: Samordningsgruppen tar beslut om att permanenta gruppen samt att 

ny utvärdering genomförs i augusti. 
 

 

6. SIMBAs handlingsplan för hälsa och den nära vården 
Shujaat informerar om att AU tagit beslut om att även detta år inte gå ut till 
verksamheterna för att begära in uppgifter med tanke på den pressade 

arbetssituation samtliga verksamheter befinner sig i på grund av den höga 
smittspridningen. Arbete pågår inom samtliga fokusområden SIMBA tagit 
beslut om.  

 

   
7. SKRs ledarskapsprogram för den Nära vården 

Precis innan pandemin slog till tog samordningsgruppen beslut om att 
undersöka möjligheten att genomföra ledningsprogrammet tillsammans.  
Fråga lyfts om det finns intresse av att undersöka möjligheterna att anmäla en 

chefsgrupp till höstens utbildning. 
Samordningsgruppen ser ett värde i att gå ledarskapsprogrammet tillsammans 
då det varit en tuff samverkanstid. Dialog förs också kring vikten av att i så fall 

träffas fysiskt under utbildningstillfällena på hemmaplan om utbildningen ges 
digitalt. 
Fråga lyfts om det finns möjlighet att köpa in ledskapsprogrammet som en 
uppdragsutbildning i ett andra skede för att kunna nå ut bredare då den nära 

vården berör alla och troligtvis skulle vara hjälpsamt i omställningsarbetet. 
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 Beslut: Samordningsgruppen tar beslut om att anmäla Socialcheferna, 
verksamhetscheferna för kommunal hälso- och sjukvård, Mats och Tina från 
vårdcentralerna och Katarina samt någon/några verksamhetschefer från 

sjukhuset till hösten utbildning om detta är möjligt. 
Samordningsgruppen ger undertecknad i uppdrag att undersöka 
möjligheterna att anmäla en chefsgrupp till höstens utbildning och 
möjligheterna att köpa in ledarskapsprogrammet som uppdragsutbildning. 

  

 
 
 

 
Carina 

8. SIMBAs arbetsdag i mars 
Dialog förs kring AUs förslag till punkter för arbetsdagen i mars. 
Det som framkommer i dialogen är att det är viktigt att vi inte har för många 

punkter, utan istället kunna fördjupa oss i något/ett par områden.  
God och nära vård utifrån primärvårdsuppdraget bedömer samtliga vara 
viktigt att fördjupa sig i. 

Undertecknad har bokat in arbetsdagen på Marstrands havshotell. 
Beslut: Samordningsgruppen ger undertecknad i uppdrag att ta fram program 
för arbetsdagen. 
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9. Information från ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och 

omsorg 

Ann-Charlotte informerar från senaste möte om följande: 

Avvikelsehantering 
Ledningsrådet fick statisk från MedControlPro redovisad. 
SAMSA  
Buggar i SIP-modulen håller på att åtgärdas. 

Katalogstrukturen håller på att ses över. 
Arbete pågår med att göra SIP tillgänglig via 1177. 
Utlämnande av information från SAMSA 

Arbete pågår kring förtydligande utifrån patientdatalagen om utelämnande av 
information från SAMSA -registerutdrag. 
Lärportalen Totara 

Lärportalen kommer att flyttas till VGRs plattform och senare inom tillhörande 
Millenium (FVM). 
Struktur för grupper kopplade till in- och utskrivningsprocessen 

Ledningsrådet har förslag på ny struktur i syfte att reducera antalet grupper 
som arbetar med processen. 

 

   
10. Senaste styrgruppsmötet i den regionala styrgruppen för psykisk 

hälsa  
 Ann-Sofie informerar, utifrån bifogad PP-presentation, att följande punkter 
hanterades på senaste mötet:  

Uppföljning av handlingsplanen för psykisk hälsa. 
Återrapportering som Lumell stod för, avsåg genomförda aktiviteter, hur 
stimulansmedlen har använts, måluppfyllelse samt indikatoruppföljning. 
Uppföljningen visade bland annat en nedgång i upprättade SIP 2020, samt 

ökat antal klagomål till socialtjänsten. 
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 Kvarvarande medel 
Fokus på brukarmedverkan, samsjuklighet, sammanhållen vård och omsorg 
samt suicidprevention. 

Nationell satsning kring brukarmedverkan  
Satsningen har medfört att det kommer att tas fram en webbutbildning kring 
innehållet i den gemensamt framtagna handboken för brukarmedverkan. 
Suicidprevention 

Förlängt uppdrag för den regionala samordnaren oktober-december 2022. 
Brukarrevision kring SIP inom barn- och ungaområdet 
Fem intervjuer har genomförts. Det som framkom var brister i kunskapen 

kring SIP, att barnet perspektiv behövde beaktas i högre utsträckning och att 
effekterna av SIP-mötenas resultat inte var tillräckliga. 
Stärkt arbete med SIP 

Genomgång av slutrapport avseende den gemensamma satsningen. 
Överenskommelsen avseende samverkan kring barn och ungas hälsa 
Vissa mindre justeringar i textmassan är genomförda. 

  
Minnesanteckningar från regionala styrgruppens möte bifogas dagens 
minnesanteckningar. Önskas kompletterande bilagor kontaktas undertecknad. 

 

 

11. Information från VVG                                                         
Katarina och Shujaat informerar om att följande punkter hanterats på de två 
senaste mötena:  
Slutrapport avseende primärvårdsuppdraget 

Fem utvecklingsområden har identifierats. Dock råder det ännu inte full enigt i 
vad som ingår i primärvårdsuppdraget utan den frågan behöver bearbetas 
vidare. 

Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 
Lägesrapport 
Färdplanen sam Hälso- och sjukvårdsavtalet 
Remissvaren har sammanställts och information gavs om det som 

framkommit under remissrundan. 
Utskrivningsklara 
Den ansträngda bemanningssituationen i samtliga verksamheter har medfört 

att patienter inte kunnat skrivas ut från slutenvården i den takt som det 
funnits behov av.  Dialog fördes kring den uppkomna situationen. 

 
 
 
 

 Förslag till uppföljningsprocess av samverkan 

VVG lämnade input på framtaget förslag. 
 

 

12. Övrigt 
Ordförande i utv.grupp Äldre och Palliativa vård 
Ann-Charlotte har varit ordförande i två perioder och ny ordförande behöver 

utses. Enligt uppdragsbeskrivningen ska ordförandeskapet rotera mellan 
regionen och kommunerna. Vid senaste mötet i utvecklingsgruppen kände 
ingen av regionens representanter att de hade möjlighet att överta 
ordförandeskapet, varvid frågan lyfts till samordningsgruppen.  
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 Lena har en ny verksamhetschef på ingående för hälso- och sjukvården i 
Kungälvs kommun och föreslår att hon kan ta ordförandeskapet då det är ett 
bra sätt att sätta in i frågor. Samordningsgruppen antar Lenas förslag. 

In- och utskrivningsprocessen 
Sjukhusets representanter undrar hur vi kan få till en process som möjliggör 
utskrivningar även på helgdagar, då inskrivningar sker veckans alla dagar. 
Vidare informerar de om att läget den gånga helgen var extremt 

bekymmersamt med ansträngt bemanningsläge och många inskriva patienter 
som medförde omflyttningar av patienter och stora överbeläggningar. 
Vid mötet var det 22 överbeläggningar på Kungälvs sjukhus vara av 12 

utskrivningsklara och av dess fem med betaldagar. 
Även kommunerna har bekymmersamt läge med ansträngd personalsituation 
och på flera håll brist på både korttidsplatser och platser till Särskilda 

boenden.  
På mötet lyfts att det är bra att informera varandra och byta bilder för ökad 
förståelse. 

 

 

 
 
 

Vid minnesanteckningen 
Carina Westerelve 

Processledare 


